અભિમાની દે ડકો
લેખક: ગોવિંદ દરજી „દે ાશ‟ું
ાતાા : આણી ટકડી ભઝદાબાદ
નચેતન નામન ું એક નાન ું ગામ.
ગામ નજીક તળા.
તળામાું અનેક દે ડકાું રસે.
એક મોટો દે ડકો. તે રાત-દદષ ડ્રાઉં ડ્રાઉં કર્ાા કરે .
એક દદષની ાત.
ચોમાષાની ઋત. અશાઢ મદસનો. િારે રષાદ ડયો. તળા તો ષા છલોછલ. તેન ું ાણી
છલકાઈને તળાની બસાર સેા લાગ્.ું
આ મોટો દે ડકો ણ તળામાુંથી સેતા ાણી ષાથે જ બીજે ચાલ્ર્ો ગર્ો. ાણીનો પ્રાસ
તેજ સતો.
બીજે દદષે તે બીજા તળામાું સોંચ્ર્ો.
એ તળાનાું દે ડકાુંને નાઈ લાગી.
આ તો કોઈ ના દે ડકાિાઈ!
તેન ું અભિમાન તો એવ ું ને એવ.ું તે તળાના બધાું દે ડકાુંઓનો

„ડો‟ બનાના સેમમાું

આી ગર્ો.
તળાના દે ડકાુંઓએ ષિા િરી. અભિમાની દે ડકાને ખબર ડે નદસ તે રીતે બધા જ િેગા
થર્ા.
દે ડકાુંઓએ વનણાર્ કર્ો કે, જો આ અભિમાની દે ડકો તેન ું અભિમાન ન છોડે તો તેને આણે
ગમે તેમ કરીને અસીંથી તગે ડી મ ૂકીએ. આ કામ ષુંથી જ થાર્. ષું વના કશું જ ન થાર્.
કસેાર્ છે ને કે „ષું તર્ાું જ ું.‟
ૂ . તેઓ રોજ તેમના બળદોને ાણી ીડાા આે. તેમને
માજીિાઈ નામના એક ખેડત
ણ નાઈ લાગી. આ અભિમાની દે ડકો તો તળા દકનારે આીને કદ
ૂ ાકદ
ૂ કરી મ ૂકે. આવ ું
તો ઘણું ઘણું ચાલ્્.ું
ેલા તળાનાું દે ડકાુંઓને તો વાુંવત થઈ ગઈ સતી કે જે તળામાું આ અભિમાની દે ડકો
રસેતો સતો. તેમને તો બધાુંને થ્ ું કે ષારું થ્.ું
રું ત આ ના તળાના દે ડકાુંઓના દ:ખનો કોઈ ાર નદસ. માજીિાઈન ું ખેતર તળાની
નજીક. બે દે ડકાું કદ
ૂ તા કદ
ૂ તા તેમના ખેતરમાું ગર્ા. માજીિાઈને ુંદન કર્ાા . કહ્,ું
“માજીકાકા, અમારું દ:ખ દૂ ર કરો ને?”

“તમને ળી શું દ:ખ છે ?” માજીિાઈએ પ્રશ્ન કર્ો.
“એ જ કે ેલો અભિમાની દે ડકો આવ્ર્ો છે તર્ારથી અમને ભબલકલ વાુંવત નથી.

” કસેતાું

સેલા દે ડકાની આંખમાું તો આંસ આી ગર્ાું.
“ણ હું તમને કઈ રીતે મદદ કરી વકું ? મારાથી કઈ રીતે મદદ થાર્?

” માજીિાઈએ

ષાલ કર્ો.
“કું ઈ ણ કરો. તમે િલા માણષ છો.” બીજા દે ડકાએ કહ્.ું
“ષારું , કું ઈક કરીશ.ું હું તે માટે કું ઈક જરૂર વચારીવ. ” એમ કસીને માજીિાઈએ એ બુંને
દે ડકાુંને આશ્વાષન આપ્.ું
તે છી બુંને દે ડકાું તર્ાુંથી કદ
ૂ તાું કદ
ૂ તાું તળાે સોંચ્ર્ાું.
ેલો અભિમાની દે ડકો તો દકનારા ર જ બેઠો સતો. તેણે આંખો કાઢીને બુંને દે ડકાુંને પ ૂછ્,ું
“અલ્ર્ા, એઈ ! તમે અતર્ારે ક્ાું ગર્ા સતા?”
બુંને દે ડકાુંઓ ખ ૂબ જ ગિરાઈ ગર્ાું. તેમને આ અભિમાની દે ડકાની બીક લાગી. કવો જ
ઉત્તર આપર્ા ગર તળામાું કદ
ૂ ી ડયાું ને ાણીમાું ગરકા થઈ ગર્ા.
અભિમાની દે ડકાન ું અભિમાન ધા લાગ્.ું
તળાદકનારે કાગડો, કાબર, કબ ૂતર, સોલો જેા ક્ષીઓ આતા. દકનારે બેષીને તેઓ
ાણી ીતા. રું ત આ દે ડકો તેમને વાુંવતથી ાણી ણ ીા ન દે . રોજ રોજ આમ થર્ા
કરત.ું
એક દદષ ક્ષીઓએ ષિા િરી.
કાગડાઓન ું ટોળું તેમાું અગ્રેષર સત.ું
“શું કરીશું ેલા અભિમાની દે ડકાને? ”
એક મોટા કબ ૂતરે ષાલ કર્ો.
“એને જાનથી મારી નાુંખીએ,

” એક

કાગડાએ ઉાર્ બતાતાું કહ્.ું
“ના, આણાથી એમ થાર્ નદસ. દસિંષા
તો થાર્ જ નદસ.” કબ ૂતરે કહ્.ું
“તો ષસેજ ચમતકાર બતાીએ.
ચમતકાર ગર નમસ્કાર નથી. ” બીજા
એક કાગડાએ ઉાર્ સ ૂચતાું કહ્.ું
“ઠીક છે .” કબ ૂતરે કહ્.ું
ને બીજે જ દદષે કાગડાઓન ું ટોળું એ
તળા દકનારે ગ્.ું દે ડકાિાઈ તો તર્ાું

દકનારે જ બેઠા સતા. એક છી એક કાગડા એ દે ડકાના વરીર ર ચાુંચો મારા લાગર્ા.
દે ડકાિાઈ તો ાણીમાું ગાર્બ થઈ ગર્ા.
બે-ત્રણ દદષ આમ ક્.ું
ેલા દે ડકાિાઈ તો છી તળા દકનારે િાગર્ે જ બસાર આે.
ેલા માજીિાઈએ જાણ્.ું તેમને મનમાું થ્,ું

“આ અભિમાની દે ડકા માટે હું કોઈ ઉાર્

સ ૂચી વક્ો નદસ. રું ત ક્ષીઓએ િેગા મળીને અજબની ્ક્તત કરી.
લાગી. ક્ષીઓના ષુંથી તેમના આનુંદનો કોઈ જ ાર રહ્યો નદસ.
તળાના બધા દે ડકાું છી વાુંવતથી જીા લાગર્ા.
અભિમાની દે ડકાને કોઈ જ પ ૂછત ું નદસ.
અભિમાનીની આી જ દવા થાર્ ને?


” તેમને નાઈ

